ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE
MAIG DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, sota la
presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-president, es reuneixen a la sala
de sessions els Srs. regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar
sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE L’APORTACIÓ
ECONÒMICA FETA PER EMATSA PEL FOMENT DE LES PRÀCTIQUES
ESPORTIVES I LA DIFUSIÓ DE LA CULTURA.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER A L’EXERCICI DE 2019
DEL CONVENI SUBSCRIT AMB L’EMPRESA MUNICIPAL MITXTA D’AIGÜES
DE TARRAGONA, SA (EMATSA) EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
A PERSONES EN SITUACIÓ DE NECESSITAT I URGÈNCIA SOCIAL, PER
FER FRONT AL PAGAMENT DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’ESTADA A L’EMPRESA
PER PART D’UN ALUMNE DE L’IES DELS PALLARESOS.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà Mensa

Aquest document és
una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
SEGELL
D'ÒRGAN 63f2ae6c33f24ff5ae4a859f303d1904001
Código Seguro de Validación
AJUNTAM
Url de validación ENT EL
https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059
CATLLAR Clasificador: Acta - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original
Metadatos

PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CALLS JUEUS DE L’INSTITUT
PRIVAT D'ESTUDIS MÓN JUÏC.
2

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES
ACTUACIONS MUSICALS PER LA REALITZACIÓ DELS CONCERTS AL
CASTELL DE L’ESTIU DE 2019.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS DE
COLLES CASTELLERES AL MUNICIPI PER A LES DIADES D’ESTIU.

JOAN MORLÀ I MENSA

Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 D'ABRIL DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 25 d'abril de 2019, la qual havia estat
tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2

26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

26/06/2019 Alcalde

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SERVEI
D’ORGANITZACIÓ,
COORDINACIÓ, GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL III MERCAT
MEDIEVAL.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

63f2ae6c33f24ff5ae4a859f303d1904001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

Abstencions: cap
3

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
No hi ha assumptes amb entitat suficient per incloure’s en aquest apartat.

JOAN MORLÀ I MENSA

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES D’ABRIL DE 2019 (2).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació–
REMESA DE FACTURES ABRIL 2019 (2) per un import de 43.441,32 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern Local
adopti el següent acord:

JOSEP LLOP TOUS
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Primer.

Segon.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació a l’aprovació número 5 – REMESA DE FACTURES ABRIL
2019 (2) i que ascendeix l’import total de 43.441,32 euros.
Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva executivitat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap

26/06/2019 Alcalde

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA DE NOMENAMENT PROVISIONAL DE
FUNCIONARI
INTERNÍ DE LA BORSA DE VIGILANTS I/O AGUTZIL EN SUBSTITUCIÓ DE
L'EMPEAT X.R.A.

JOAN MORLÀ I MENSA

“Vist que a data 3 d’abril el guàrdia municipal TIP 002, empleat municipal en
règim funcionari de carrera que ocupava el lloc de treball de guàrdia municipal
des del 14 de juny de 2004, va sol·licitar excedència voluntària a partir del dia
5 d’abril de 2019 i fins al 30 de juny de 2040.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2019, es va
concedir al referit empleat l’excedència voluntària amb efectes del dia 6 d’abril
de 2019.
L’ajuntament disposa d’una borsa de treball de guàrdies municipals vigent, i el
primer aspirant a poder proveir el lloc de treball de manera provisional és el Sr.
amb DNI ***6610**. Un cop comunicat el fet a l’aspirant el Sr. amb DNI ***6610**
ha presentat escrit renunciant a la crida efectuada.

JOSEP LLOP TOUS
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Atès que la següent persona aspirant de la vigent borsa de treball de guàrdies
municipals és l’aspirant amb DNI ***6702**, feta la crida, informa el seu interès
en el lloc de treball i la possibilitat d’immediata incorporació.
Vistes les competències que m’atorga l’article 53.1 lletra "i" del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en quant a l’exercici de la direcció superior de tot el
personal de la corporació.

26/06/2019 Alcalde

Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Contractar a l’aspirant amb DNI ***6702**, com a guàrdia municipal en
règim funcionari interí, en substitució del TIP 002 mentre duri l’excedència
voluntària i/o es proveeixi el lloc de treball de manera definitiva, i amb
efectes del dia 6 d’abril de 2019.

Segon.

Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució procedeix interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIO DELS SERVEIS PREVENTIUS D’UNA
AMBULANCIA PER A LA COBERTURA DEL CROSS QUE ORGANITZA
L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA.
Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS
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“L’ajuntament creu necessària la contractació d’una ambulància per donar
cobertura a la prova esportiva que es durà a terme a l’escola L’Agulla el proper
dia 10 de maig de 2019, de 9.00 a 12.00 h, per tal que es garanteixi, en cas de
necessitat, l’atenció mèdica dels infants que hi participin.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

Ambulàncies Ponent SL, que ha presentat oferta per un import total de
cent setanta-dos euros amb cinquanta cèntims (172,50 €).

-

Ambulàncies Catalunya SCCL, que ha presentat oferta per un import total
de quatre-cents vuitanta-un euros amb seixanta vuit cèntims (481,68 €).

-

AVPC Tarragona Voluntaris Protecció Civil, que ha comunicat que no pot
realitzar aquest servei.

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

JOSEP LLOP TOUS
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JOAN MORLÀ I MENSA
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar la contractació del servei d’ambulància per donar cobertura
mèdica a la prova esportiva que organitza l’escola L’Agulla, el proper
dia 10 de maig, mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’empresa Ambulàncies Ponent SL, per un import total de cent
setanta-dos euros amb cinquanta cèntims (172,50 €).

Segon.

Aprovar la despesa per import de cent setanta-dos euros amb
cinquanta cèntims (172,50 €), amb càrrec a la partida 341/ 22610 del
pressupost municipal per l’exercici 2019.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
MUSICALS I CULTURALS.

DE

DIFERENTS

ESPECTACLES

Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS
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“L’Ajuntament ha previst celebrar en breu diferents actuacions musicals i culturals al
municipi.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

GERARDO MARTIN ARAVENA LIER: Dissabte 10 d’agost, Actuació del
grup musical “Exilio New Tango”, per un import de 1.500,00 €, IVA inclòs.

-

CORAL SANTA ROSALIA: Actuació musical “Escola d’amor”, que es
durà a terme entre el 19 d’octubre i el 17 de novembre. Resta pendent
concretar la data exacta de l’espectacle. L’import d’aquesta actuació
ascendeix a un total de 2.000 €, exempts d’IVA, d’acord amb el que
estableix l’article 20.1.14 de la llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor
Afegit.

-

ASSOCIACIÓ AMICS DE LES HAVANERES: Cantada d’havaneres el
dia 19 de juliol a càrrec del grup SONS DE MAR, per un import de 900
€, exempts d’IVA, d’acord amb el que estableix l’article 20.1.14 de la llei
37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit.

-

MAPAMUNDI PRODUCCIONS, SL: Actuació del Faquir Testa els dies
11 i 12 de maig per la tarda, per un import de 1.025 €, mes dos-cents
quinze euros amb vint-i-cinc cèntims en concepte d’IVA.

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració dels diferents contractes, així
com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de

JOSEP LLOP TOUS
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S’ha sol·licitat pressupost a les següents empreses per la contractació de
diversos espectacles musicals i culturals:
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serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

- CORAL SANTA ROSALIA: Actuació musical “Escola d’amor”, que
es durà a terme entre el 19 d’octubre i el 17 de novembre. Resta
pendent concretar la data exacta de l’espectacle. L’import d’aquesta
actuació ascendeix a un total de 2.000 €, exempts d’IVA, d’acord amb
el que estableix l’article 20.1.14 de la llei 37/1992 de l’Impost sobre el
Valor Afegit.

JOAN MORLÀ I MENSA
26/06/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2
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- GERARDO MARTIN ARAVENA LIER: Dissabte 10 d’agost,
Actuació del grup musical “Exilio New Tango”, per un import de
1.500,00 €, IVA inclòs.

- ASSOCIACIÓ AMICS DE LES HAVANERES: Cantada
d’havaneres el dia 19 de juliol a càrrec del grup SONS DE MAR, per
un import de 900 €, exempts d’IVA, d’acord amb el que estableix
l’article 20.1.14 de la llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit.
- MAPAMUNDI PRODUCCIONS, SL: Actuació del Faquir Testa els
dies 11 i 12 de maig per la tarda, per un import de 1.025 €, mes doscents quinze euros amb vint-i-cinc cèntims en concepte d’IVA.
Segon.

Aprovar la despesa de les diferents actuacions musicals i culturals a
contractar que ascendeix a un total de cinc mil sis-cents quaranta
euros amb vint-i-cinc cèntims (5.640,25 €), amb càrrec a la partida
334/22609.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el cas.

JOSEP LLOP TOUS
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Quart.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ATORGAMENT SUBVENCIÓ ANUAL A L'ENTITAT CORAL
SANT NICASI PER LES DESPESES CORRESPONENTS A L'ANY 2019.
Es dona compte de la següent proposta:
“Vista la instància presentada per la Sra. M. Dolors Solé Barreras, en nom i
representació de la Coral Sant Nicasi del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
ajuntament un subvenció per a fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents a l’any 2019.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.

JOSEP LLOP TOUS
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26/06/2019 Alcalde
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Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
11

Primer.

Atorgar una subvenció per import de 3.500 € (tres-mil cinc-cents
euros) a la Coral Sant Nicasi del Catllar, per tal que pugui fer front a
les despeses de gestió durant l’any 2019.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva executivitat.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessar fent-l’hi avinent el següent:

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2
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El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les despeses
de les actuacions executades en el termini de dos mesos des de la finalització
de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim fins el 31 de desembre de
l’exercici en curs.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la justificació,
en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat pel RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3 del
reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el termini establert en el
requeriment sense justificació ni al·legacions, es declararà la pèrdua del dret
al cobrament de la subvenció.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE L’APORTACIÓ
ECONÒMICA FETA PER EMATSA PEL FOMENT DE LES PRÀCTIQUES
ESPORTIVES I LA DIFUSIÓ DE LA CULTURA..
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acords presos amb
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès,
l’empresa EMATSA ha passat a gestionar el servei municipal d’aigües del
Catllar.
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sens ànim
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge estableix la possibilitat de
subscriure convenis entre l’administració i empreses privades en relació a
activitats d’interès general.
L’empresa EMATSA ha fet proposta a aquest ajuntament de la signatura d’un
conveni per a la col·laboració en activitats d’interès general a l’empara del que
preveu la llei abans esmentada, en concret per tal de fer una aportació
econòmica destinada al foment de les pràctiques esportives i la difusió cultural
al Catllar, per un import de 10.000 euros.
L’ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de
desembre de 2018 va aprovar el conveni esmentat en el punt anterior el qual ja
ha estat formalitzat entre ambdues parts.
D’acord amb el conveni signat és facultat d’aquest ajuntament i per tant de la
Junta de Govern Local el procedir a determinar les finalitats a que es destinarà
l’import atorgat així com l’import de cadascuna d’elles.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
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“Mitjançant acord del ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari d’aigua
de consum humà i de clavegueram i depuració.
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la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
13

Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:

JOAN MORLÀ I MENSA

Aprovar la distribució de la aportació econòmica feta per EMATSA pel
foment de les pràctiques esportives i la difusió de la cultura d’acord
amb el següent quadre:
ENTITAT
Colla de Diables del
Catllar
Club Futbol Sala El Catllar
Atlètic
AFA
Institut
Escola
l’Agulla
Ajuntament del Catllar
Total

ACTIVITAT
IMPORT
Actes de foment de la
3.000 €
cultura
Pràctica del futbol sala
3.000€
Activitats culturals
Xarxes pistes pàdel

1.300 €
2.700 €
10.000 €

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a les entitats interessades i a l’Empresa
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA).

Tercer.

Advertir que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap

JOSEP LLOP TOUS
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Primer.
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER A L’EXERCICI DE
2019 DEL CONVENI SUBSCRIT AMB L’EMPRESA MUNICIPAL MITXTA
D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA) EN RELACIÓ A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES EN SITUACIÓ DE NECESSITAT I
URGÈNCIA SOCIAL, PER FER FRONT AL PAGAMENT DEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

JOAN MORLÀ I MENSA

“Mitjançant acord del ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari d’aigua
de consum humà i de clavegueram i depuració.
Com a conseqüència d’aquesta adhesió i en virtut dels acord presos amb
anterioritat per la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès,
l’empresa EMATSA ha passat a gestionar el servei municipal d’aigües del
Catllar.
En moments de restriccions i ajustos com els actuals es fa necessari concedir
ajuts a les persones en situació de necessitat i urgència social, i és per això
que en data 9 de juny de 2016 es va signar amb EMATSA un conveni per la
creació d’un Fons Social Extraordinari per a l’exercici 2016, amb la finalitat
d’establir la concessió d’ajuts individuals per al pagament del subministrament
d’aigua al Catllar, a persones en situació de necessitat i urgència social.
Des de llavores ençà s’han implementat les prorrogues necessàries al conveni
per a la seva subsistència fins a la data present i per al present exercici es
preveu un fons de 5.000,00 euros per fer front als ajuts abans esmentats.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
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Es dona compte de la següent proposta:
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Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:

JOAN MORLÀ I MENSA
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26/06/2019 Alcalde
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Primer.

Aprovar la prorroga al Conveni signat amb EMATSA en relació a la
concessió d’ajuts a persones en situació de necessitat i urgència
social, per fer front al pagament del subministrament d’aigua.

Segon.

Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües
de Tarragona, SA (EMATSA) i a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, en legal forma.

Quart.

Advertir que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ “D’ESTADA A
L’EMPRESA” PER PART D’UN ALUMNE DE L’IES DELS PALLARESOS.
Es dona compte de la següent proposta:

JOSEP LLOP TOUS
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Abstencions: cap
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JOAN MORLÀ I MENSA

També i com en anteriors ocasions, l’ajuntament participa del projecte Estada
a l’empresa que consisteix en la realització d’unes pràctiques per part d’un
alumne o alumna de batxillerat amb una durada de 140 hores efectives amb la
finalitat d’apropar aquesta persona al mon laboral i ajudar-la en la tria dels
estudis posteriors. El període de realització de l’estada compren els mesos de
juny i juliol.
S’ha rebut la petició de l’alumne M M D, de 1er de Batxillerat de l’Institut dels
Pallaresos per realitzar aquesta estada a l’ajuntament des del 25 de juny al 22
de juliol de 2019 de 8 a 15 h.
Valorada positivament la petició, l’ajuntament accepta la participació d’aquest
alumne, que estarà adscrit als serveis administratius, essent-li assignades
tasques administratives bàsiques.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Participar en el programa estada a l’empresa que promou el
Departament d’Educació mitjançant l’Institut dels Pallaresos i acollir
en pràctiques i amb una durada de 140 hores a desenvolupar del 25
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“La col·laboració en la formació de les persones sempre ha estat un dels
baluards de l’ajuntament, especialment entre els joves. Amb aquesta premissa
de base i entre d’altres exemples, es va aprovar el conveni de col·laboració
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’ajuntament en relació amb el projecte de servei comunitari
amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en
l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats
al servei de la comunitat mitjançant la implementació de la metodologia
d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.
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de juny al 22 de juliol de 2019 de 8 a 15 h. l’alumne M M D, amb DNI
XXX2431XX.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Segon.

Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’alumne M M D i a l’Institut dels
Pallaresos, en legal forma.

Quart.

Advertir que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

11. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CALLS JUEUS DE
L’INSTITUT PRIVAT D'ESTUDIS MÓN JUÏC.
Es dona compte de la següent proposta:
“L'Institut Privat d'Estudis Món Juïc es va constituir com a associació el gener
del 2005 fruit de la unió de diversos professors i investigadors de la Universitat
de Barcelona i altres entitats nacionals i internacionals per recuperar els estudis
del judaisme català, per divulgar amb rigor científic el judaisme català, passat i
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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actual, amb la clara idea de marcar la diferència entre el judaisme esdevingut
en territoris de llengua catalana del de Sefarad, potenciar el seu estudi
englobant totes les temàtiques en què aquest es va desenvolupar en el passat
i en el present, proposar, iniciar, recolzar i continuar els projectes de recerca, o
marcar pautes d'estudi, metodologia i rigor per emprendre qualsevol treball
sobre aquesta temàtica, entre d’altres finalitats.

JOAN MORLÀ I MENSA

La creació de la Xarxa de Calls, que compta amb el suport de la Generalitat
suposa avançar en el coneixement i la difusió del patrimoni jueu català,
patrimoni molt més ric des del punt de vista documental i de llegat literari, que
no pas monumental i arqueològic. Les restes arquitectòniques representen,
doncs, un llegat escàs, que queda compensat per la riquesa documental i
l’activitat literària que van produir els jueus catalans.
A la comarca del Tarragonès i a hores d’ara, només les poblacions de
Tarragona i El Catllar tenen presència jueva documentada. L’ajuntament
considera enriquidora la recuperació de la petjada que la comunitat jueva va
deixar en la nostra vila, essent l’adhesió a la Xarxa de Calls l’instrument adequat
per assolir aquest objectiu mitjançant l’estudi documental, arqueològic i
urbanístic.
És de justícia amb el nostre passat, doncs, formar part d’aquest projecte de
recuperació i difusió.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
Per tot l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
Primer.

Aprovar l’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa de Calls Jueus que
promou L'Institut Privat d'Estudis Món Juïc.

JOSEP LLOP TOUS
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Un dels principals projectes promoguts ha estat la creació d'una xarxa de calls
en l’àmbit dels Països Catalans que engloba o pretén encabir-hi totes les
poblacions on hi hagué presència jueva i que vulguin participar en l'estudi i
divulgació del seu passat jueu.
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JOAN MORLÀ I MENSA

Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor
alcalde per la signatura de quan documents requereixi la formalització
d’aquest acord.

Tercer.

Notificar aquest acord a L'Institut Privat d'Estudis Món Juïc i a la
Fundació Castell del Catllar, en legal forma i als efectes escaients.

Quart.

Advertir que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar de l'endemà de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
12. PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DE DIFERENTS ACTUACIONS
MUSICALS I CULTURALS A CELEBRAR EN PROPERES DATES EN LA
TERRASSA DEL CASTELL DEL CATLLAR.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’Ajuntament ha previst celebrar aquest estiu diferents actuacions musicals al
Castell.
S’ha sol·licitat pressupost a les següents empreses per la contractació de
diversos espectacles musicals i culturals:

JOSEP LLOP TOUS
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Segon.
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JOAN MORLÀ I MENSA

ASSOCIACIÓ NOVA ESCOLA BANDA UNIÓ MUSICAL DE
TARRAGONA: Dissabte 13 de juliol, concert de la formació instrumental
denominada “BigBand BUMT”, per un import de 400,00 €, exempts d’IVA,
d’acord amb el que estableix l’article 20.1.14 de la llei 37/1992 de l’Impost
sobre el Valor Afegit.

-

ORQUESTRA DE CAMBRA DE TARRAGONA: Concert el dissabte 10
d’agost per un import total de 3.150 €, més 661,50 € en concepte d’IVA.

-

GOSPEL BARCELONA: Actuació del grup de gospel, prevista pel dia 27
de juliol, per un import de 1.500,00 €, més 315,00 € en concepte d’IVA.

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració dels diferents contractes, així
com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JOSEP LLOP TOUS
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JOAN MORLÀ I MENSA

Contractar, amb les empreses que tot seguit es relacionen, les
diferents actuacions que están previstes realizar en el Castell aquest
estiu:

-

ASSOCIACIÓ NOVA ESCOLA BANDA UNIÓ MUSICAL DE
TARRAGONA: Dissabte 13 de juliol, concert de la formació
instrumental denominada “BigBand BUMT”, per un import de 400,00
€, exempts d’IVA, d’acord amb el que estableix l’article 20.1.14 de la
llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit.

-

ORQUESTRA DE CAMBRA DE TARRAGONA: Concert el dissabte
10 d’agost per un import total de 3.150 €, més 661,50 € en concepte
d’IVA.

-

GOSPEL BARCELONA: Actuació del grup de gospel, prevista pel dia
27 de juliol, per un import de 1.500,00 €, més 315,00 € en concepte
d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa de les diferents actuacions musicals i culturals a
contractar que ascendeix a un total de sis mil vint-i-sis euros amb
cinquanta cèntims, amb càrrec a la partida 334/22609.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap

JOSEP LLOP TOUS
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Primer.
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
13. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS
DE COLLES CASTELLERES AL MUNICIPI PER A LES DIADES D’ESTIU.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’Ajuntament ha previst celebrar aquest estiu, amb motiu de la celebració de
la Festa Major i de la festivitat de Sant Jaume, diferents actuacions castelleres.

JOAN MORLÀ I MENSA

-

-

COLLA XIQUETS DEL SERRALLO: Actuació programada pel dissabte
20 de juliol, a les 19 h., per un import de 1.100 €, exempts d’IVA, d’acord
amb el que estableix l’article 20.1.14 de la llei 37/1992 de l’Impost sobre
el Valor Afegit.
COLLA CASTELLERA DE SANT PERE I SANT PAU: Actuació
programada pel dissabte 20 de juliol, a les 18 h., per un import de 1.500
€, exempts d’IVA.

-

COLLA XIQUETS DE REUS: Actuació programada pel dissabte 20 de
juliol, a les 18,30 h., per un import de 1.500 €, exempts d’IVA.

-

COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS: Actuació programada pel
dissabte 24 d’agost, per un import de 6.500 €, exempts d’IVA.

-

COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA: Actuació programada pel
dissabte 24 d’agost, per un import de 6.500 €, exempts d’IVA.

-

CASTELLERS DE VILAFRANCA: Actuació programada pel dissabte 24
d’agost, per un import de 6.500 €, exempts d’IVA.

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració dels diferents contractes, així

JOSEP LLOP TOUS
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S’ha sol·licitat pressupost a les següents colles per a la seva actuació:
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com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que els contractistes no han subscrit
més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000
€.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Contractar, amb les empreses que tot seguit es relacionen, les
diferents actuacions castelleres que s’han de realizar amb motiu de la
Festa Major i la festivitat de Sant Jaume.
- COLLA XIQUETS DEL SERRALLO: Actuació programada pel
dissabte 20 de juliol, a les 19 h., per un import de 1.100 €, exempts
d’IVA, d’acord amb el que estableix l’article 20.1.14 de la llei 37/1992
de l’Impost sobre el Valor Afegit.
COLLA CASTELLERA DE SANT PERE I SANT PAU: Actuació
programada pel dissabte 20 de juliol, a les 18 h., per un import de
1.500 €, exempts d’IVA.

-

- COLLA XIQUETS DE REUS: Actuació programada pel dissabte 20
de juliol, a les 18,30 h., per un import de 1.500 €, exempts d’IVA.

JOSEP LLOP TOUS
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La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
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- COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS: Actuació programada
pel dissabte 24 d’agost, per un import de 6.500 €, exempts d’IVA.
- COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA: Actuació programada
pel dissabte 24 d’agost, per un import de 6.500 €, exempts d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.

Aprovar la despesa de les diferents actuacions musicals i culturals a
contractar que ascendeix a un total de vint-i-tres mil sis-cents euros,
amb càrrec a la partida 334/22609.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les diferents
factures a l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el
cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JOSEP LLOP TOUS
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- CASTELLERS DE VILAFRANCA: Actuació programada pel
dissabte 24 d’agost, per un import de 6.500 €, exempts d’IVA.
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14. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ,
COORDINACIÓ, GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL III MERCAT
MEDIEVAL.
Es dona compte de la següent proposta:
“L’Ajuntament, per tercer any consecutiu, te previst celebrar, els dies 11 i 12 de
maig, el Mercat Medieval, que s’emplaça a l’entorn del Castell.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’esmentada proposta inclou diferents visites comentades i teatralitzades, la
coordinació, gestió i promoció turística del mercat medieval, diferents
demostracions d’arts i oficis de l’època, atraccions medievals i espectacles
varis, detallats àmpliament en l’oferta presentada.
El fet de considerar aquesta proposta com la més adient es deu, principalment,
a que MAPAMUNDI PRODUCCIONS SL ofereix a l’Ajuntament del Catllar
disposar dels drets exclusius i la propietat intel·lectual sobre l’activitat singular
relativa a les visites comentades i teatralitzades incloses en aquesta proposta i
garanteix l’exclusiva d’aquesta representació única amb la temàtica històrica
del castell del Catllar.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració dels diferents contractes, així
com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.

JOSEP LLOP TOUS
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Després de diferents contactes amb empreses organitzadores d’aquest tipus
d’esdeveniments, s’ha considerat que la proposta que s’ajusta més a les
expectatives que ha plantejat l’Ajuntament es la que presenta l’empresa
MAPAMUNDI PRODUCCIONS SL, per un import total de catorze mil dos-cents
vint euros (14.220,00 €) més dos mil nou-cents vuitanta-sis euros amb vint
cèntims (2.986,20 €) en concepte d’IVA.
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D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Adjudicar la contractació dels serveis d’organització, coordinació,
gestió i promoció turística del III Mercat Medieval, que es celebrarà
els propers dies 11 i 12 de maig, i que inclou les diferents activitats
que es detallen en la part expositiva d’aquesta proposta, mitjançant
el procediment del contracte menor, amb l’empresa MAPAMUNDI
PRODUCCIONS, SL, per un import total de catorze mil dos-cents vint
euros (14.220,00 €) més dos mil nou-cents vuitanta-sis euros amb vint
cèntims (2.986,20 €) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa que comporta la contractació d’aquest servei i que
ascendeix a un total de disset mil dos-cents sis euros amb vint
cèntims (17.206,20 €), amb càrrec a les partides 432/22602,
432/22799 i 334/22602.

Tercer.

Que una vegada realitzada la prestació, s’incorporin les factures a
l’expedient i es tramitin els diferents pagaments, si és el cas.

Quart.

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.”

JOSEP LLOP TOUS
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
27

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
15. TORN OBERT DE PARAULES

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

I quan és un quart de sis de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar, el
Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.

26/06/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

26/06/2019 Alcalde

No n’hi ha.
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